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БЕЛГРАД 

БРОЈ 15 ГОД. XXII 

190. 

Врз основа на членот 14 став 1 од Законот з»а со-
јузниот буџет за 1966 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 57/65), на предлог од Сојузниот геолош-
ки 30вод, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГРАМАТА ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВА-
ТА ПРЕДВИДЕНИ ВО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1966 
ГОДИНА ЗА ГЕОЛОШКО-РУДАРСКИ ИСТРАЖНИ 

РАБОТИ 

1. Средствата за геслошко-рударски истражни 
работи предвидени во разделот 39 позиција 203 под-
група 14-2 на сојузниот буџет за 1966 година, можат 
до износот од 20 милиони динари да се користат 
за намените од Програмата за употреба на сред-
ствата предвидени во сојузниот буџет за 1966 година 
за геолошко-рудапски истражни роботи (во по-
натамошниот текст: Програмата), што е составен 
дел на оваа одлука. 

2. Средствата од точката 1 на оваа одлука мо-
жат да се користат само за ш и е истражни работи 
за кои е обезбедено учество од страна на заинте-
ресираните органи, установи и организации, во ви-
сочината што им одговара на односите утврдени во 
Програмата. 

3. Средствата на резервата од Програмата Со-
јузниот геолошки завод може да ги користи за 
напред вид ени и недоволно предвидени потреби во 
Програмата. 

4. Оваа одлука влегува во сила наоедниот ден 
од денот на објавувањето во ^Службен лист нц 
СФРЈ". 

Р. п. бр. 37 
1 ацрит 1966 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. p. 

191. 

Врз основа на^точката 5 од Одлуката за опре-
делување на височината на надоместокот за патиш-
та на цената на бензинот и плинското масло 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 52/63 и 33/6Г>). во 
согласност со сојузниот секретар за сообраќај и 
врски, сојузниот секретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА НАПЛАТАТА И ПРЕСМЕТУ-
ВАЊЕТО НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ПАТИШТА 
НА ЦЕНАТА НА БЕНЗИНОТ И ПЛИНСКОТО 
МАСЛО И ЗА РАСПРЕДЕЛБАТА НА НАПЛАТЕ-

НИТЕ НАДОМЕСТОЦИ 

1. Надоместокот за патишта определен со Од-
луката за определување на височината на надо* 

местокот за патијшта на цената на бензинот и 
плинското масло (во понатамошниот текст: Одлу-
к а ^ ) се плаќа на сите видови моторен бензин и 
на плинските масла (во понатамошниот текст: по-
гонско гориво). 

2. Надоместокот за патишта од точката 1 на 
онаа наредба се наплатува при продажбата на по-
гонско гориво на крајниот потрошувач. Овој на-
доместок го наплатуваат бензиските пумпни ста-
ници, трговските дуќани и продавници, како и про-
давниците на производител ските и други работни 
организации што се занимаваат со промет на по-
гонско гориво на мало, стопанските организации 
што се занимаваат со промет на погонско гориво 
на големо и стопанските организации што произ-
ведуваат погонско гориво, ако п о г о н с к о г гориво 
му го продаваат непосредно на крајниот потрошу-
вач (во понатамошниот текст: продавачите). 

3. Надоместокот за патишта од точката 1 на 
ова наредба согласно со чл. 14, 30 и 42 на Основниот 
закон за данокот на промет (,,Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/65. 28/65, 33/65 и 57/65) не се засме-
тува во даночната основица ниту влегува во вкуп-
ниот приход на продавачот. 

4. Продавачите се должни секој месец да го 
пресметат надоместокот за патишта од точката 
1 на оваа наредба и утврдениот износ да го упла-
тат до 20-иот ден во наредниот месец на посебна 
проодна сметка на претпријатието за патишта на 
чие подрачје е остварена продажбата на погонско 
гориво на крајниот потрошувач. 

Седиштата на претпријатијата за патишта што 
имаат преодна сметка, нивните подрачја, банките 
к а ј кои се водат проодните сметки и броевите на 
проодните сметки се определени во Списокот на 
претпријатијата за патишта што имаат проодна 
сметка; кој е испечатен кон оваа наредба и нејзин 
е составен дел. 

5. Како место на продажба на погонско гориво 
на крајниот потрошувач се смета: 

1) во продажбата на мало — местото во кое е 
бензиската пумпна станица, трговскиот дуќан или 
продавницата односно продавницата на производи-
тел ската или друга работна организација што се 
занимава со промет на погонско гориво на мало; 

2) во продажбата на Големо — местото во кое 
е седиштето на крајниот потребнувач. Ако стопан-
ска организација или друга работна организација 
набавила погонско гориво за свој погон, економ-
ска единица или друга единица, чие седиште е на-
двор од седиштето на таа стопанска- или друга ра-
ботна организација, а на подрачјето на друго прет-
пријатие за патишта што има проодна сметка, како 
место на продажбата на погонско гориво на к р а ј -
ниот потрошувач се смета седиштето на погонот, 
економската единица или друга единица. Во овој 
случај стоЛанската односно работната организаци-
ја е должна на продавачот да му даде податоци 
за седиштето на крајниот потрошувач. 

6. Според точката 3 под 1 и 2 на Одлуката, сто-
панските и други работни организации што корис-
тат погонско гориво за погон на пловни објекти и 
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воздухоплови, како и железничките транспортни 
претпријатија што користа* погонско гориво за 
погон на шински возила, не го плаќаат надомес-
текот за патишта од точката 1 на оваа наредба ако 
набавката на погонско гориво ја вршат на големо 
од производители или од склад н^. трговско прет-
пријатие на големо и ако набавеното погонско го-
риво го користат саио за погон на своите пловни 
објекти и воздухоплови односно за погон на своите 
шински возила. 

Стопанските и други работни организации од 
ставот 1 на оваа точка се; должни да му дадат на 
продавачот писмена изјава дека порачаните коли-
чини погонско гориво ќе ги користат исклучиво за 
погон на пловните објекти или воздухопловните 
односно шинските возила. 

Врз основа на дадената изјава продавачот^ не-
ма да го пресмета и наплати во фактурата надо-
местокот за патишта, а во фактурата ќе внесе кла-
узула дека погонското гориво е продадено без пре-
сметување на надоместокот, во смисла на точката 
3 под 1 односно 2 ка Одлуката. Изјавата на сто-
панската или друга работна организација од ста-
вот 1 на-оваа точка продавачот ќе ја приложи кон 
копијата на фактурата како правдачки документ за 
непресметаниот и ненаплатениот надоместок. Една 
копија од фактурата продавачот ќе му достави на 
претпријатието за патишта што има проодна сметка, 
на чие подрачје е седиштето на стопанската или 
друга организација од ставот 1 на оваа точка. 

7. Ако на подрачјето на едно претпријатие за 
патишта што има прооди а сметка, се наоѓаат и дру-
ги претпријатија за патишта, како и други работни 
организации на кои им ^ доверено искористувањето, 
одржувањето и реконструкцијата на јавните патиш-
та, или ако искористувањето, одржувањето /и рекон-
струкцијата на јавните патишта ги врши 
општинскиот орган на управата, средствата од 
надоместоците за патишта од тачката 1 на оваа 
наредба ќе се распределат и пренесат и на тие 
претпријатија за патишта, други работни органи-
зации или органи, а во износите што се утврдуваат 
според мерилата 'предвидени со закон на републи-
ката, донесен врз4основа на членот 22 став 4 од 
Основниот закон за претпријатијата за патишта 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/61 и 53/62 и 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 11/65 и 56/65). 

8.претпријатието за патишта што има проодна 
сметка ќе ги пренесе средствата од надоместоците 
за патишта од точката 1 на оваа наредба од проод-
ната сметка на жиро-сметката на корисникот на 
тој надомсток на своето подрачје — до 30~иот ден 
во месецот за изминатиот месец. 

9. Претпријатието за патишта што има преод-
на сметка може средствата од проодната сметка да 
ги пренесе на својата жиро-сметка дури откако ќе 
ги намири претходно обврските спрема другите ко-
рисници на овие средства, во смисла на точката 7 
од оваа наредба. 

10. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
наредба престанува да важи Упатството за спро-
ведување на Одлуката за определување на висо-
чината на надоместокот за патишта врз цената на 
бензинот и плинското масло („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 8/62). 

11. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 1-3475/2 
28 март 1966 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финаагсии, 

Киро Глигоров, е. р. 

С П И С О К 
НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА ПАТИШТА ШТО 

ИМААТ ПРООДИЛ СМЕТАА 
Во овој список се јадени податоци за седиштата 

иа претпријатијата за патишта што имаат проодна 
сметка и- за подрачјата на тие претпријатија, како 
и броевите на* проодните сметки, и тоа по републи-
ките : 

Социјалистичка Република Србија 
1 Белград 

2 Валев« 

3 Врање 

4 Заечар 

Општините: 
Азања 
Аранђеловац 
Барајево 
Београд (град) 
Велика Плана 
Горњи Милановац 
Гроцка 
Земун 
Колари 
Крагујевац — само 

населбите: 
— Велики Шењ 
— Влакче 
— Мала Врбица 
— Пајазитово 
— Чумић 
Лазаревац 
Лајковац 
Љиг 
Мала Крсна 
Младеновац 
Обреновац 
Сапаорци 
С»Дцеревска 
Паланка 

Смедерево 
Сопот 
Топола — без насел-
бата Блазнава 
Општините: 
Богатић 
Ваљево 
Владимирци 
Коцељево 
Крупањ 
Лозница 
Љубовија 
Мали Зворник 
Мионица 
Осечина 
Уб 
Шабац 
Општините: 
Бојник 
Босиљград 
Бујановац 
Владичин Хан 
Власотинце 
Врање 
Лебане 
Лесковац 
Медвеђа 
Прешево 
Сурдулица 
Трговиште 
Црна Трава 

Белград 
604-603-338 

Валево 
639-699-34 

Врање 
641-615 3? 

Општините: 
Бољевац 
Бор 
Зајечар 

Заечар 
642-601-868 

ј 
Ре

де
н 

др
о 

Седиште на 
претпријатието 
за патишта од 
I и II ред (или 
од I, И и III ред) 

Подрачје на претпријати-
ето за патишта (република, 

околија и општина) 

Број на проодната 
сметка на претпри-
јатието за патишта 

ка! банката 

1 2 3 4 
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5 Крагуевац 

6 Ниш 

Кладово 
Књажевац 
Неготин 

Општините: Крагуевац 
Александровац 617-925 
Баточина 
Брус 
Варварин 
Врњачка Бања 
Деспотовац 
Кнић 
Крагујевац — без 
населбите: 
— Велики Шен* 
— Влакче 
— Мала Врбица 
— Пајазитово 
— Чумић 
Краљево — само на-
населбите: 
— Годачица 
— Стубаљ 
— Чукајевац 
Крушевац 
Параћин 
Рана 
Рековац 
Светозарево 
Свилајнац 
Топола — само насел-
бата 'Влажнава 
Трстеник 
Ћићевац 
Ћуприја 

Општините: Ниш 
Алексинац 645-1-719 
Бабу шпица 
Бела Паланка 
Блаце 
Гаџин Хан 
Димитровград 
Дољевац 
Житорађа 
Куршумлија 
Мерошина 
Ниш 
Пирот 
Прокупље 
Ражањ 
Сврљиг 
Соко Бања 

9 Титово 
Ужице 

Титово Ужице 
6371-1-726 

Општините: 
Ариље 
Бајина Б а л т а 
Ивањица 
Косјерић 
Лучани 
Мрчајевци 
Нова Варош 
Прибој 
Пријепоље 
Титово Ужице 
Ужичка Пожега 
Чајетина 
Чачак 

10 Нови Сад Целата територијата Нови Сад 
на Автономна По- 657-3-417 
краина Војводина 

11 Приштина Целата територија на Приштина 
Автономна Покра- 684-3-245 
ина Косово и Мето-
хија 

Социјалистичка Република Хрватска 

12 Бјеловар 

13 Вараждин 

14 Гос-пиќ 

7 Нови Пазар Општините: Нови Пазар 
Краљево — без на- 626-849-356 
селбите: 
— Годачица 
— Стубаљ 
— Чукај евац 
Нови Пазар 
Рашка 
Сј еница 
Тутин 
Ушће 

15 Дубровник 

16 Загреб 

В Пожаревац Општините: 
Велико Градиште 
Голубац 
Жабари 
Жагубица 
Кучево 
Мајданпек 
Мало Црниће 
Петровац 
Пожаревац 

Пожаревац 
629-3-234 

Општините: 
Бјеловар 
Вировитица 
Врховец 
Гарсшри .та 
Грубишно Поље 
Дарувар 
Ђурђевац 
Копривница 
Крижевци 
Па крац 
Чазма 

Општините 
Вараждин 
Иванец 
Лудбрег 
Нови Мароф 
Чаковец 

Општините: 
Госпић 
Грачац 
Кореница 
Лапац 
Оточац 

Општините: 
Дубровник * 
Корчула 
Ластово 
Метковић 

Општините 
Велика Горица 
Доња Стубица 
Дуго Село 
Забок 
Загреб (град) 
Запрешић 
Зелина 
Златар Бистрица 
Иванић Град 
Јастребарско 
Клањец 
Крапина 
Кутина 
Самобор 

Вј ело вар 
312-3-209 

Вараждин 
3^48-1-114 

Госпиќ 
319-1-619 

Дубровник 
317-849/4 

Загреб 
303-603-95 
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17 Карловац 

18 Осиек 

19 Пула 

20 Риека 

21 Славонски 
Брод 

22 Сисак 

23 Сплит 

24 Шибеник 

Општините: 
Војнић 
Врбовско 
Вргин Мост , 
Дуга Реса 
Карчовац 
Огулин 
Озаљ 
Слуњ 

Општините: 
Бели Манастир 
Валпово 
Винновци 
Вуковар 
Доњи Михољац 
Ђаково 
Жупања 
Нашице 
Осијек 
Подравска Слатина 
Славонска Орахо-
вица 

Општините: 
БуЈе 
Бу зет 
Лабин 
Новиград 
Пазин 
Пореч 
Пула 
Ровињ 
Умаг 

Општините: 
Делнице 
Крк 
Мали Лошињ 
Опатија 
Паг 
Раб 
Ријека 
Сењ 

"ТЦриквеница 
Чабар 

Општините: 
Жупања (делумно за 
автопатот Белград — 

-Загреб) 
Нова Градишка 
Новска 
Славонски Брод 
Славонска Пожега 

Општините: 
Двор 
Костајница 
Петриња 
Сисак 

Општините: 
Вис 
Вр гора ц 
Имотски 
Макарска 
Омиш 
Сињ 
Сплит 
Су петар 
Трогир 
Хвар 

Општините: 
Бенковац 
Биоград 
Дрниш 

Карловац 
321-3-130/034 

Осиек 
336-3-362 

Задар 
Книн 
Обровац 
Шибеник 

Социјалистичка Република Црна Гора 

25 Титоград Целата територија Титоград 
на Социјалистичка 201-3-237 
Република Црна Гора 

Социјалистичка Република Словенија 

26 Копар 

27 Крањ 
Пула 
337-603-227 

28 Љубљана 

Ри ека 
338-3-386 

29 Марибор 

Славонски 
Брод 

343-603-153 

Сисак 
341-603-205 

Сплит 
344-3-227 

Шибеник 
346-603-87 32 Цеље 

Крањ 
515-849-13 

Љубљана 
504-849-2 

30 Нова 
Горица 

31 Ново Место 

Општините: Копар 
Изола 514-1-371 
Илирска Бистрица 
КопЗр 
Пиран 
Постојна 
Сежана 

Општините: 
Јесенице 
Крањ 
Радовљица 
Тржич 
Шкофла Лока 

Општините: 
Врхника 
Гроеупље 
Домжале 
Загорје 
Каадник 
Лашко (делом) 
Литија 
Логатец 
Љубљана (град) 
Трбовље 
Храсник 
Церкница 

Општините: Марибор 
Горња Радгона 518-849-3 
Дравоград 
Ленарт 
Лендава 
Љутомер 
Марибор (град) 
Мурска Собота 
Ормож 
Птуј 
Равне у Корушкој 
Радље на Драви 
Словенска Бистрица 
Словењ Градец 

Општините: 
Ајдовшчина 
Идрија 
Нова Горица 
Толмин 

Општините: 
Брежице 
Кочев је 
Кршко 
Метлика 
Ново Место 
Рибница 
Севница 
Требње 
Чрномељ 

Општините: Цеље 
Белење 507-1-964 
Жалец 

Нова Горица 
520-601-460 

Ново Место 
521-849-4 
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Лашко (делум) 
Мозирје 
Словенске Коњице 
Цеље 
Шентјур 
Шмарје при Јелшах 

Социјалистичка Република Македонија 

Битола 
403-1-895 

Скопје 
401-615-5 

33 Битола Општините: 
Битола 
Дебар 
Демир Хисар 
Кичево 
Крушево 
Мав. Брод 
Охрид 
Прилеп 
Ресен 
Струга 

34 Скопје Општините: 
Гостивар 
Кратово 
Крива Паланка 
Куманово 
Скопје (град) 
Тетово 

35 Титов Велес Општините: 
Валандово 
Гевѓелија 
Кавадарци 
Неготино 
Титов Велес 

36 Штип Општините: 
Берово 
Виница 
Делчево 
Кочани 
Пробиштип 
Радовиш 
Св, Николе 
Струмица 

Социјалистичка Република Босна и Херцеговина 

Титов Велес 
416-1-906 

Штип 
414-1-637 

37 Сараево Целата територија на Сараево 
Социјалистичка Ре- 101-849/1313 
публика Босна и Хер-
цеговина 

192. 

Врз основа на членот 4 став 2 од Законот за 
мерките на кредитната политика во 1966 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр, 57/65), во врска со 
членот 44 од Законот за Народната банка на Југо-
славија („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65), во 
согласност со сојузниот секретар за финансии и со 
сојузниот секретар за надворешна трговија, гувер-
нерот на, Народната банка на Југославија донесува 

. О Д Л У К Е 
ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ДАВАЊЕ И ЗА 
РОКОВИТЕ ЗА ВРАЌАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИ-

ТЕ КРЕДИТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ВО 1966 
ГОДИНА 

1. Краткорочни кредити за увоз на стоки под 
определени услови (во понатамошниот текст: кре-

дити за увоз) деловните , банки можат да даваат за 
стоките што се увезуваат во количините со кои се 
подмируваат потребите на поголем број потрошу-
вачи односно потребите за подолго време. 

Овие кредити деловните банки не можат да ги 
даваат за увоз на опрема и други инвестициони 
добра. 

2. Кредитите за увоз од точката 1 став 1 на 
оваа одлука деловните банки можат да ги даваат 
најмногу до 80°/о од износот на динарската про-
тиввредност на странските средства за плаќање што 
се полагаат ка ј овластената банка за вршење на де-
визното работење пред остварениот увоз на стоки, 
односно до 80% од износот на динарската против-
вредност што се полага ка ј овластената банка како 
обезбедување по гаранцијата што му ја дава таа 
за комерцијалниот кредит на странскиот добаву-
вач. 

3. Роковите за враќање на кредитите за увоз 
мораат да бидат усогласени со извршувањето на 
увозот и не можат да бидат подолги од три месе-
ци од денот-на почетокот на користењето на кре-
дитот за увоз. 

По исклучок од одредбите на ставот 1 од оваа 
точка, деловна банка може да даде кредит за увоз 
и со рок за враќање подолг од три месеци, но не 
подолг од шест месеци, ако барателот на кредит 
даде докази дека за вршење увоз односно за корис-
тење на кредитот за увоз м^ е потребен подолг 
рок. 

Ако корисникот на кредитот изврши увоз на 
стоки пред истекот на договорениот рок за враќа-
ње на кредитот за увоз, тој е должен искористе-
ниот износ на кредитот да го врати во рок од три-
есет дена од денот на царинењето на увезените 
стоки. 

Ако рокот од триесет дена од денот на царине-
њето на увезените стоки истекува по договорениот 
рок за враќање на кредитот за увоз, корисникот 
на кредитот е должен кредитот за увоз да го врати 
во договорениот рок. 

4. Кредитите за увоз дадени до денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука, ќе се користат 
и ќе се враќаат на начинот предвиден со догово-
рот за кредит. 

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

О. бр, 24 
6 април 1966 година 

- Белград 
Гувернер 

на Народната банка на Југославија, 
др Никола Миљаник, е. P 

По извршеното споредување со изворниот 
текст утврдено е дека во текстот на Законот за 
измени и дополненија на Основниот закон за инва-
лидското осигурување, што е објавен во „Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 14'бб, се потпаднале долу 
наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
| f A ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ 

Во членот 8 во новиот став ? на членот 233 во 
четвртиот ред по зборот: „доходи" треба да стојат 
зборовите: „со примена или без примена нр про-
сечните пензиски основи од чл, 233 и 239 на За-
конот за пензиското осигурување од 1957 година". 

Во членот 9 во новиот став 5 на членот 239 во 
четвртиот и петтиот ред по зборот: „година" треба 
да стојат зборовите:' „заради примена на ставот 
3' од 0'В0Ј член", а во седмиот ред по зборот: „ме-
сто" треба да стојат зборовите: „при преведуван е -
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то на пензиите според тој закон, со примена на 
членот 216 став 3 Основниот закон за пензиското 
осигурување". Во ставот 6 од истиот член во пе-
ттиот ред наместо зборовите: „со распоредување'4 

треба да стои зборот: „распоредување. 
Во членот 12 наместо зборовите: „членот 8" 

треба да стојат зборовите: „членот 9". 
Од законодавно-правната комисија на Сојуз-

ната скупштина. Белград, 9 април 1966 година. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ 

РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-

ПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

„Службени лист Социјалистичке Републике Бо-
сне и Херцеговине во бројот 30 од 3 август 1965 го-
дина објавува-

Закон за архивите (пречистен текст); 
Закон за надоместоците за експроприраните 

земјишта; 
Закон за измени и. дополненија на Законот за 

буџетот на СРБ и X за 1965 година; 
Закон за измена и дополнение на Законот за 

дополнителните средства на општините и за сред-
ствата на околиите; 

Закон за стопата на придонесот за з а б о л у в а -
ње; 

Закон за износот на приходите што влијаат врз 
остварувањето на правото на паричен надоместок за 
време на привремена безработност; 

Закон за Републичкиот фонд за социјални ус-
танови; 

Закон за угостителските дуќани на самостој-
ните угостители; 

Закон за ветеринарната служба; 
Закон за водниот придонес; 
Закон за дополнение на Законот за воведува-

ње републички придонеси и даноци; 
Закон за републичките административни такси; 
Одлука за избор членови на Комисијата за из-

бори и именувања на Собранието на СРБ и X; 
Одлука за избор членови на Комисијата за оп-

штествен надзор на Собранието на СРБ и X; 
Одлука за избор претседател и членови на Ко-

мисијата за претставки и притужби на Собрание-
то на СРБ и X; 

Одлука за овластување Извршниот совет да од-
лучува за употребата на средствата на резервниот 
фонд на СРБ и X; 

Одлука за давање кредити на заедничките ре-
зерви на стопанските организации на СРБ и X; 

Одлука за давање гаранции по кредитите за ин-
вестиции; 

Одлука за основање Одбор за општествен план 
и финансирање на Стопанскиот собар на Собранието 
на СРБ и X; 

Одлука за избор претседател и членови на Од-
борот за општествен план и финансии на Стопан-
скиот собор на Собранието на СРБ и X; 

Одлука за основање Мандатно-имунитетна к 
мисија на Стопанскиот собор на Собранието шГ 
СРБ и X; 

Одлука за избор претседател и членови на 
Мандатно-имунитентната комисија на Стопанскиот 
собор на Собранието на СРБ и X: 

Одлука за избор два члена во Законодавно-
правната комисија на Собранието на СРБ и X; 

Одлука за избор претседател и членови на Од-
борот за просветно-културни прашања; 

Одлука за избор два члена на Мандатно-иму-
нитетната комисија на Просветно-културниот собор 
на Собранието на СРБ и X; 

Одлука за избор членови на Законодавно-прав-
ната комисија на Собранието на СРБ и X; 

Одлука за избор членови на Мандатно-иму-
нитетната комисија на Социјално-здравствениот 
собор на Собранието на СРБ и X; 

Одлука за избор два члена во Законодавно 
правната комисија на Собранието на СРБ и X; 

Одлука за избор претседател и членови на Од-
борот за организационо-политички прашања на 
Организационо-политичкиот собор на Собранието 
на СРБ и X; 

Одлука за основање Одбор за организацпоно-
политички прашања на Организационо-политич-
киот собор на Собранието на СРБ и X; 

Одлука за избор членови на Мандатно-имуни-
тетната комисија на Организационо-политичкиот 
собор на Собранието на СРБ ц X; 

Одлука за избор два члена во Законодавно-
правната комисија на Собранието на СРБ и X; 

Одлука за основање Одбор за просветно-кул-
турни прашања на Просветно-културниот собор на 
Собранието на СРБ и X; 

Решение за измена на Решението на отштетни-
от ценовник за бесправно условен заштитен дивеч; 

Упатство за измени на Упатството за битните 
елементи на договорот за користење ловишта; 

Упатс1во за измени и дополненија нд Упатство-
то за изработка, донесување и одобрување на го-
дишните планови за стопанисување со шуми; 

Упатство за начинот на пресметувањето и пла-
ќањето на водниот придонес во 1965 година; 

Исправка на Одлуката за ризиците што за-
должително се реосигуруваат, условите под кои се 
признава дека настапил случа1 што дава право 
на надоместок од реосигурувањето и за височи-
ната на надоместокот за реосигурени ризици во 
1965 година. 

Во бројот 31 од 5 август 1965 година објавува: 
Заков за гимназијата (пречистен текст); 
Закон за заштита на културните споменици 

(пречистен текст); 
Закон за основното училиште (пречистен текст); 
Уредба за престанок на важењето на Уредба-

та за определување Советот за култура на НРБ и 
X да ги потврдува статутите на вишите школи; 

Уредба за престанок на важењето на Уредбата 
за бесплатен стан и огрев на наставниот и воспит-
ниот персонал во училиштата и воспитните уста-
нови; 

Уредба за измени и дополненија на Уредбата 
за посебните ловишта; 

Уредба за престанок на важењето на Уредбата 
за организацијата на Секретаријатот за шумарство 
на Извршниот совет на НРБ и X; 

Во бројот 32 од 20 август 1965 година објавува: 
Деловник на Собранието на СРБ и X; 
Деловник на Републичкиот собор на Србрани-

ето на СРБ и X; 
Деловник на Стопанскиот собор на Собранието 

на СРБ и X; 
Деловник на Просветно-културниот собор на --

Собранието на СРБ и X; 
Деловник на Социјално-здравствениот собор на 

Собранието на СРБ и X; 
Деловник на Организационо-пшштичкио? со-

бор на Собранието на СРБ и X. 

Во бројот 33 од 3 септември 1965 година обја-
вува: 

Уредба за престанок на важењето на Уредбата 
за посебниот додаток за ветеринарните инспектори 
на Управата за ветеринарство на НРБ и X; 
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Уредба за престанок на важењето на Уредба-
та за Управата на ветеринарството; 

Уредба за престанок на важењето на Уредбата 
за основање Републички земјоделски инспекторат; 

Уредба за престанок на важењето на Уредбата 
за посебниот додаток на републичките земјоделски 
и шумарски инспектори; 

Уредба за престанок на важењето на Уредба-
та за посебниот додаток на републичките инспек-
тори на сообраќајот; 

Уредба за престанок на важењето на Уредбата 
за основање Републичка комисија за признавање 
определени права од пензиското осигурување; 

Уредба за престанок на важењето на Уредба-
та за основање Секретаријат за информации на 
Извршниот совет на НРБ и X; 

Уредба за престанок на важењето на Уредбата 
за Комисијата за верски прашања на НРБ и X; 

Уредба за престанок на важењето на Уредбата 
за организацијата на Државниот секретаријат, за 
внатрешни работи на НРБ и X; 

Одлука за престанок на важењето на Одлуката 
за пренесување на утврдувањето на положај ните 
плати во просветните установи; 

Одлукава престанок ќа важењето на Одлука-
та за почетокот на исплатата на зголемените по-
ложајни плати на службениците на просветните 
установи; ^ 

Одлука за престанок на важењето на Одлуката 
за определување на органите што ќе даваат соглас-
ност на актите на советите на вишите школи на 
кои им се определуваат поблиски услови за запи-
шување лица што немаат соодветна школска 
спрема; 

Одлука за престанок на важењето на Одлука-
та за посебниот додаток на продекан на факул-
тет, проректорот на Музичката академија, дирек-
торот на висока школа,' на проректорот и ректор-
рот на Универзитетот; 

Одлука за престанок на важењето на Одлуката 
за посебниот додаток на наставниот персонал од 
определена специјалност во стручните училишта; 

Одлука за престанок на важењето на Одлуката 
за установувањето височината и другите услови за* 
доделување посебен додаток на наставниот и во-
спитниот персонал во училиштата и во другите 
установи за воспитување и образование; 

Одлука за престанок на важењето на Одлуката 
за посебниот додаток на наставниот персонал од 
определена специјалност на вишите школи; " 

Одлука за престанок на важењето на Одлуката 
за посебниот додаток на службениците на просвет-
ните установи што работат под услови штетни по 
здравјето; 

Одлука за престанок на важењето на Одлуката 
за систематизацијата на работните места во Секре-
таријатот за шумарство на Извршниот совет на 
НРБ и X; 

Одлука за давање регрес за продадените и ис-
порачани количини огревен материјал за потребите 
на широката потрошувачка; 

Решение за давање согласност на Одлуката на 
Собранието на Републичката заедница на социјал-
ното осигурување на земјоделците за спроведување 
задолжително здравствено реосигурување, за ри-
зиците што се реосигуруваат задолжително, за та-
рифата на премиите за реосигурување, за условите 
и височината на надоместоците што припаѓаат за 
реосигурените ризици и за стопата по која ќе се 
издвојуваат средствата за режискиот додаток во 
1965 година; 

Правилник за начинот на утврдување на струч-
ната способност за вршење определени занаетчиски 
дејности; 

Правилник за домени и дополненија на Пра-
вилникот за извршување на Законот за гробовите 
и гробиштата на југословенските борци; 

Правилник-за престанок на важењето на Пра-
вилникот за закопот, пренесувањето и ископува-
њето на мртовци, 

Правилних за престанок на важењето на Пра-
вилникот за издавање уверенија за користење пра-
вото на бесплатно лекување одногно лекување со 
намалеше во државните здравствени установи; 

Правилник за преста но« на важењето на Пра-
вилникот за пријавување, преглед, лекување и еви-
денција на лицата заболени од трахома; 

Правилник за престанок на важењето на Пра-
вилникот за пријавување, преглед, лекување и еви-
денција на болните , заболени од полови болести; 

Наредба за престанок на важењето на Наред-
бата за определување на работните места во здрав-
ствените установи што се сметаат за , опасни по 
животот и здравјето; 

Наредба за престанок на важењето на Наред-
бата за определување на местата во кои постојат 
тешкотии за обезбедување на основната здравстве-
на заштита; 

Наредба за престанок на -важењето на Наред-
бата за задолжителното вакцинирање против дет-
ска парализа; 

Наредба за престанок на важењето на Наред-
бата за височината на посебниот хонорар на на-
ставниот и помошниот наставен персонал на Ме-
дицинскиот факултет во Сараево за работа во 
здравствени установи; 

Наредба за престанок на важењето на Наред-
бата за вакцинирање против голема кашлица; 

Наредба за престанок на важењето на Наред-
бата за определување гранките на специјалност во 
кои постои особена потреба од здравствени служ-
беници со висока стручна спрема: 

Наредба за престанок на важењето на Наред-
бата за курсевите за болничари; 

Наредба за престанок на важењето на Наред-
бата за обврските на лекарите, стоматолозите и 
заварите што вршат приватна пракса спрема здрав-
ствениот центар; 

Наредба за престанок на важењето на Наред-
бата за највисоките износи на надоместоците за 
одделни видови здравствени услуги во приватната 
пракса; 

Наредба за престанок на важењето на Наред-
бата за задолжително пријавување на заболувања-
та од маларија на територијата на НРБ и X; 

Наредба за престанок на важењето иа Наред-
бата за пријавување на заболувањето од воспаление 
на бубрезите (нефрит) на територијата на НРБ и X; 

Наредба за воведување работно време- ноќе, во 
недела и празници определени со закои; 

Наредба за примена на Одлуката за определу-
вање премија за кравјо млеко во 1965 година; 

Решение за * престанок на важењето на Реше-
нието за определување на подрачјата на коц ќе се 
врши преглед на мртовци; 

Решение за престанок на важењето на Реше-
нието за определување народните одбори на чие 
подрачје ќе се применуваат прописите за преглед 
на мртовци; 

Решение за престанок на важењето на Реше-
нието за определувале народни одбори на чие по-
драчје ќе се применуваат прописите за прегледот 
на мртовци; 

Решение за престанок на важењето на Реше-
нието за основање Републичка арбитражна ко«* 
мисија; 

Решение за престанок на важењето на Реше-
нието за определување бројот на членовите на 
стручниот совет на Републичкиот здравствен цеи-* 
тар во Сараево и бројот на членовите што за струч-» 
ниот совет избираат, именуваат и делегираат оттре-̂  
делени органи, установи и организации; 

Решение за престанок на важењето на Регле-: 
нието за определување здравствени надзорници; ч 
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Одлука за спроведување задолжително здрав-
ствено реосигурување, за ризиците што се реосигу-
руваат задолжително, за тарифата на премиите за 
реосигурување, условите и височината на надомес-
тоците што припаѓаат за реосигурени ризици и за 
стопата по која ќе се издвојуваат средства за ре-
жискиот додаток во 1965 година; 

Одлука за пресметување и плаќање придонес 
за здравствена заштита на уживателите на пен-
зија; 

Одлука за надоместоците што им припаѓаат на 
комуналните заедници на социјалното осигурување 
на работниците на име подмирување на трошоците 
за професионална рехабилитација и за запослува-
ње на инвалидите на трудот од Фондот на инва-
лидското и пензиското осигурување; 

Финансиски план на приходите и расходите на 
Фондот на додатокот на деца за 1965 година; 

Финансиски план на природите и расходите на 
Фондот на инвалидското и пензиското осигурува-
ње за 1965 година; 

Одлука за измена и дополнение на Одлуката за 
процентите за издвојување средства за сигурносната 
и валоризационата резерва, на Фондот на инвалид-
ското и пензиското осигурување во 1965 година; 

Одлука за усогласување на пензиите со дви-
жењето на животните трошоци во 1965 година. 

УРАДНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-
ЛИКА СЛОВЕНИЈА 

„У рад ни лист Социјалистичка Републике Сло-
веније" во бројот 25 од 5 август 1965 година обја-
вува: 

Уредба за издатоците за патни и други тро-
шоци што им се признаваат на републичките ор-
гани како материјални трошоци; 

Уредба за издатоците за службени патувања 
во странство што им се признаваат на републич-
ките органи како материјални трошоци; 

Одлука за намалување на средствата распоре-
дени во Буџетот на СР Словенија за 1965 година; 

Решение за именување претседател и негов за-
меник, како и членови и нивни заменици на Ре-
публичката комисија за утврдување на пензискиот 
стаж, што ги именува Извршниот совет на Собра-
нието на СР Словенија; 

Решение за именување шеф на кабинетот на 
потпретседателот на Извршниот совет; 

Решение за потврдата на разрешувањето на-
двајца помошници на републичкиот секретар за фи-
нансии; 

Решение со .кое на републичкиот секретар за 
стопанство л му се дава одобрување да разреши 
двајца помошници на републичкиот секретар; 

Решение ~за разрешување помошник републич- , 
ки јав^н правобранител; 

Решение за разрешување на главниот дирек-
тор на Електростопанската заедница на Словенија; 

Упатство за пресметување на вкупниот доход 
што влијае врз правото на паричен надоместок за 
време на привремена безработност; 

Општи акти на самоуправните организации, и 
тоа: 

Заклучок за начинот на зголемување на пен-
зиите од 1 август 1965 година 

Во бројот 26 од 19 август 1965 година објавува: 
Закон за наградите Стане Жагар; 
Правилник за минималните технички и здрав-

ствени услови за примање на ноќевање и храна 
ка ј приватни домаќинства. 

Во бројот 27 од 26 август 1965 година објавува: 
Наредба за стручната спрема што е потребна 

за вршење дејствија во управната постапка пред 
донесувањето на решението и за начинот на про-
верувањето на таа спрема: 

Решение за прогласување на местото Гозд-
Мартуљак за лекувалишна-туристичко место. 

Во бројот 28 од 9 септември 1965 година обја-
вува* 

Правилник за издавање лекарски свидетелства 
и потврди во здравствените установи; 

Упатство за водење катастар на обврзниците 
на придонесот од трговските дејности и на придо-
несот од интелектуални услуги. 

Во бројот 29 од 23 септември 1965 година об-
јавува: 

Закон за измени и дополненија на Законот 
за Буџетот на СР Словенија (Републичкиот буџет) 
за 1965 година; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
воведувањето и стопите на републичките придо-
неси, даноци и такси; 

Закон за измени на Законот за определување-
то на дополнителните средства на општините и за 
осигурувањето на финансиските средства на око-
лиите; 

Закон за комуналните такси; 
Закон за игрите на среќа; 
Закон за наградување на учениците; 
Закон за измена на Законот за Фондот на СР 

Словенија за унапредување на производството и 
прикажувањето на филмови; 

Одлука за пренесување на дополнителните 
средства, вложени во резервните фондови, во бу-
џетот на општествено-политичката заедница во СР 
Словенија; 

Одлука за доделување средства за отстрану-
вање на последиците од поплавите во 1964 година; 

Одлука за дополнение на Одлуката за опреде-
лување на подрачјата во кои настанала штета по-
ради поплавата во октомври 1964 година; 

Упатство за работата на судовите од општа на-
длежност и на казнено-поправителните заводи во 
врска со постапката за помилување 
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